Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo

.
10. avgust

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Oglasil pa se mu je Peter in
rekel: »Gospod, če si ti, vêli
mi, naj grem po vodi k tebi.«
»Pridi!« mu je rekel.
In Peter je stopil iz čolna
in šel po vodi,
da bi dospel do Jezusa.
Ko pa je videl silni veter,
se je zbal; začel se je
potapljati in je zavpil:
»Gospod, reši me!«
Takoj je Jezus stegnil roko,
ga prijel in mu rekel:
»Malovernež, zakaj si dvomil?«
In stopila sta v čoln
in veter je nehal.

V življenju vsakega človeka lahko začne divjati nevihta, ko imamo občutek,
da so ogroženi temelji našega življenja
in se nas zaradi tega poloti strah. ZnajTudi mi se kdaj »utapljamo«. demo se v podobnem položaju kot
A Gospod je tu – prihaja, apostoli v današnjem evangeliju, ki
da nam pomaga. jih sredi morja zajame nevihta. V
Vendar sami moramo Svetem pismu je morje velikokrat
iztegniti roko! simbol nevarnosti in preizkušnje. V
Kadar z njim hodimo takih trenutkih se ne moremo rešiti
z roko v roki, sami, ampak more samo Bog ustaviti
lahko premagamo vihar našega življenja. Ko se učencem
vsako prepreko. zdi, da so izgubljeni, pride k njim On,
Naj bosta zaupanje ki pomiri njihov strah in dvom: »Boin vera tista »roka«, dite pogumni! Ne bojte se. Jaz sem.«
ki nas povezuje. Besede »Jaz sem« (2 Mz 3,14) Sveto
(Mt 14, 28-32)

pismo uporablja pri razodevanju Boga. Z njimi se Bog predstavi Mojzesu.
Kristus se apostolom predstavi kot
Bog, ki ima oblast nad vsem. Učenci
so ga tudi priznali za Boga, saj »so se
mu priklonili do tal«. Priklon do tal
pa so naklanjali samo Bogu. Tako nam
evangelij sporoča, da je Jezus Bog, ki
prihaja k nam v stiskah, preizkušnjah
in težavah. V našem strahu in dvomu
tudi nam sporoča: »Imejte pogum!
Ne bojte se. Jaz sem.« Razodeva se
nam kot gospodar nad silami narave.

MARIJINO
VNEBOVZETJE

Verska resnica, ki so
jo kristjani priznavali že od najstarejših
časov, je, da je bila Marija z dušo in
telesom vzeta v nebesa.
Tu se postavi vprašanje, ali je Marija
umrla ali ne. Nekateri starejši teologi
so bili mnenja, da ni umrla. Med cerkvenimi očeti je tako mnenje zagovarjal sv. Epifanij: pravi, da glede konca
Marijinega življenja ne ve nič gotovega, poudarja, da je bil Marijin konec
čudovit, in računa z možnostjo, da
Marija sploh ni umrla. Liturgija in
večina cerkvenih očetov pa enodušno
govorijo, da je Marija tudi telesno
umrla.

Učenci so sredi viharja tega življenja
prepoznali Božji obisk, saj so se mu
priklonili do tal. Stopimo v življenje
z zavestjo, da nam je Kristus že velikokrat izkazal svojo dobroto in nam
stal ob strani. Zato ga priznajmo za
Božjega Sina in pravega Boga ter ga
počastimo, obenem pa prosimo, naj
Glede na Marijino odlikovanost bi bilo
nam stoji ob strani v nevihtah in vimožno, da bi bila obvarovana smrti.
harjih našega življenja.
Marija je bila, kot Odrešenikova mati,
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem že v prvem trenutku svoje spočetja
obvarovana izvirnega greha, prejela
NAŠA VERA
je posvečujočo milost, bila je brezmaDuhovni pisatelj Tomas Merton piše, dežna, zato bi lahko bila tudi izvzeta
da v normalnih razmerah niti ne opa- od postave smrti, ki je posledica izzimo, kako malo vere imamo. Ko pa virnega greha.
vstopimo v temo, ko se znajdemo sami Z Marijino smrtjo se pokaže, da njena
in opazimo nezadostnost svojih moči brezgrešnost ni dediščina raja, ampak
in praznino naših največjih odlik, v sad Kristusovega odrešenja s smrtjo
času, ko nimamo ničesar svojega, kar na križu. Marija ni živela zunaj resbi lahko pokazali in na kar bi se lahko ničnega sveta, ampak v svetu, ki je
zanašali – takrat odkrijemo, ali živimo
bil in je zaznamovan s trpljenjem,
v veri ali ne. Podobno je zdravnica, ki
katerega višek in dopolnitev je smrt.
se ukvarja s hudo bolnimi, povedala,
da se prav v bolezni spozna, kako To je doživljala tudi ona, in to v polni
globoko je kdo veren in ali ima res meri.
oseben odnos do Boga. Marsikdo v
viharju življenja ne spozna Boga.

Po: J. Kužniku

10. 08. – 17. 08.

NEDELJA * 19. MED LETOM * Lovrenc, diakon, mučenec
10. 08. 2014

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Jožeta VERDEVA (obl.)
+ Terezijo ROJŠEK, Franca in Jožeta
+ Marijo VOGA, r. GRADIČ
* maš.: J.R., J.K.

PONEDELJEK * Klara, devica, redovna ustanoviteljica
11. 08. 2014

POLZELA 7.00 … za + Marijo NOVAK

TOREK *
12. 08. 2014

SREDA *
13. 08. 2014

Ivana Frančiška Šantalska, redovnica * Inocenc XI., papež

POLZELA 19.00 … za + Jožeta in Ivanko KAČ (obl.)
… za + Teodorja KOLENCA (30. dan)

* maš.: J.R., J.K.

Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec * Radegunda
POLZELA 7.00 … za + Ljudmilo in Alojza HOJNIK

ČETRTEK *

Maksimilijan Marija Kolbe, duhovnik mučenec

14. 08. 2014 PETROVČE 19.30 … za + Marijo, Antona STRAŽAR, Tomaža KREGARJA

PETEK *
15. 08. 2014

MARIJINO VNEBOVZETJE – slovesni in zapovedani praznik
POLZELA
ANDRAŽ
G.OLJKA
POLZELA

7.00 … za
9.00 … za
15.00 … za
19.00 … za
… za
… za

+
+
+
+
+
+

Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE
Mileno BLAGOTINŠEK
PIŽORNOVE in BREZOVNIKOVE
Terezijo in Gvida JELEN ter Boštjana
Marijo in vse HLAČARJEVE
Miloša FRANJKOVIČA (7. dan) * m.: J.R., J.B., J.K.

SOBOTA * Rok, spokornik * Štefan Ogrski * Marija Sagrario sv. A.G.
16. 08. 2014

POLZELA 19.00 … za + Marijo (obl.) in Ivana SERDONERJA
… za + Silvo in Slavka HOFMANA, vse
HOFMANOVE in KOTNIKOVE
* maš.:

J.R., J.K.

NEDELJA * 20. MED LETOM * Evzebij, papež, mučenec
17. 08. 2014

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Valentina BRUNŠKA (1. obl.)
… za + Marka (obl.) in Ludvika MEKLAV, Branka
URATNIKA, vse JUGOVE
* maš.: J.R., J.K.
POLZELA 10.30 … za + Cilko (obl.) in ostale RAKUNOVE
… za + Romea TAVČERJA (obl.)
* maš.: J.R., J.K.

Vnebovzetje je zmagoslavje dvojne ljubezni:
ljubezni Marijine do Jezusa in Jezusove do Marije,
zmagoslavje te dvojne ljubezni nad smrtjo in trpljenjem.

OBVESTILA - VABILA

Petrovče vabijo: V četrtek, 14. avgusta,
na predvečer Marijinega praznika ob
19.30 uri bodo večernice, po njih maša
(škof), po maši pa procesija z Marijino
podobo in lučkami po vasi. V petek,
15. avgusta, na praznik Marijinega
vnebovzetja lepo vabljeni k mašam,
ki bodo ob 6.30., 8.00, ob 10.00 uri
(celjski škof dr. Stanislav Lipovšek)
in ob 12.00 uri. Ob 19.00 uri bo še
maša za mlade, pri kateri bodo sodelovala glasbena skupina Dominik,
ki bo po maši imela tudi koncert. Pri
vseh mašah bo priložnost za sveto
spoved. Marijini častilci lepo vabljeni!
Od 18. do 21. avgusta: Duhovne vaje
za mlade - Sv. Križ nad Belimi Vodami.
ZBIRALNA AKCIJA

V cerkvi na Polzeli že precej časa opažamo težavo s streho. Svetlobni pas
od vhoda do prezbiterija pušča, tako
da ob večjem deževju voda zamaka
prezbiterij, nekaj klopi in prostor pred
spovednicami. Ključarji so se sicer
trudili problem rešiti s smolnimi premazi, vendar je bilo delo dolgoročno
neuspešno. Prišli smo do zaključka,
da je treba poškodovani svetlobni pas
na strehi zamenjati z novim. Po predračunu bo strošek obnove nekaj nad
7.000 €. Vse farane vljudno prosim,
da po svojih močeh prispevate svoj
dar. Zanj že v naprej najlepša hvala

ROMANJE

SKAM tudi letos vabi mlade na romanje
v Taizé, v francosko skupnost bratov,
ki že desetletja združuje mlade ob
molitvi za mir in edinost kristjanov.
Poletni tedni v Taizéju so priložnost,
da mladi od 16. do 35. leta starosti
preživijo teden v skupnosti kristjanov
s celega sveta, kjer doživijo preprosto
življenje ob molitvi, pogovorih ter
odkrivanju izvirov življenja. Letos
je možnost za skupno romanje še od
17. do 24. avgusta. Društvo SKAM
sprejema prijave še do 10. avgusta
(prijavnica: več koristnih informacij).
ZANJ, KI MI GA
ŽELIŠ PODARITI

Zvesti Bog, če hočeš,
se bom nekoč poročila.
Kdorkoli bo že to in
kjerkoli že je,
te danes prosim zanj:
blagoslovi ga danes in vse dni,
varuj ga slabega,
naj raste njegova vera vate,
varuj ga pred lažno ljubeznijo,
varuj ga srčnih ran
in ran na duši in telesu.
Daj nama odkrito, sproščeno in zaupno
bližanje v najinih srečanjih
in naju združi, kakor je tvoja volja.
Amen.
Georg Lengerke

RAZNO

Za ulično ekipo Stične mladih se zbirajo lupinice Kinder jajčk vseh barv in
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. velikosti. Lepo povabljeni k akciji.
Sv. Andražu: Meklav, Andraž 10/b; Zbiralna mesta so širom po Sloveniji,
Meklav, Andraž 10/c. Polzela: Založe. lahko pa jih oddate tudi pri nas.
SKRB ZA CERKEV

